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Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2017
Αρ. πρωτ.: 1794
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ
(αριθµ: 194/2017)

Θέµα:

Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «………...» µε αντικείµενο
τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως της υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφασης
της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β΄2715/17-11-2011), σχετικά µε τις
αποκλίσεις από την εγκεκριµένη µε την υπ’ αριθµ. 50/2015 απόφαση της
Α.∆.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των
Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στην από 8 Νοεµβρίου
2016 Έκθεση ∆ιενέργειας τακτικού Ελέγχου στην εν λόγω εταιρεία.

Την Τετάρτη, 7η Ιουνίου 2017, η Ολοµέλεια της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών, παρισταµένων του Προέδρου της Αρχής κ. Χρήστου Ζαµπίρα, του Αντιπροέδρου
κ. Μιχαήλ Σακκά, καθώς και των τακτικών µελών κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Γεωργίου Μπακάλη
και Αικατερίνης Παπανικολάου και απόντων των τακτικών µελών κ.κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη και
Παναγιώτη Ριζοµυλιώτη, οι οποίοι δεν παρέστησαν λόγω κωλύµατος, αν και είχαν νοµίµως και
εµπροθέσµως προσκληθεί, και παρόντος του αναπληρωµατικού µέλους κου ∆ηµοσθένη Βουγιούκα, ο
οποίος προσήλθε προς αναπλήρωση του τακτικού µέλους κ. Ασκοξυλάκη, συνήλθε σε συνεδρίαση
προκειµένου να αποφασίσει επί της ενδεχόµενης κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας µε την
επωνυµία «……….», µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως της υπ’ αριθµ.
165/2011 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β΄2715/17-11-2011) (εφεξής «Κανονισµός»), σχετικά µε
τις αποκλίσεις από την εγκεκριµένη µε την υπ’ αριθµ. 50/2015 απόφαση της Α.∆.Α.Ε. Πολιτική
Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως αυτές
αναφέρονται στην από 8 Νοεµβρίου 2016 Έκθεση ∆ιενέργειας τακτικού Ελέγχου στην εν λόγω
εταιρεία, αναφορικά µε την εφαρµογή της Πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των
επικοινωνιών. Τα µέλη της Ολοµέλειας δήλωσαν ότι ενηµερώθηκαν για τη µέχρι σήµερα εξέλιξη
της υπόθεσης και ότι έλαβαν πλήρη γνώση αυτής.
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Α. Σύµφωνα µε την από 8 Νοεµβρίου 2016 Έκθεση ∆ιενέργειας τακτικού Ελέγχου αναφορικά µε
την εφαρµογή της Πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών στην εταιρεία
«…………...» παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από την Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του
Απορρήτου των Επικοινωνιών της ως άνω εταιρείας, όπως αυτή εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.
50/2015 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε.. Τα αποτελέσµατα του τακτικού ελέγχου έχουν ως εξής :
«Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Ο.Ε. κατά τους επιτόπιους ελέγχους, αλλά και από την εξέταση των στοιχείων που παρέλαβε, έλεγξε
δειγµατοληπτικά την εφαρµογή της εγκριθείσας Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου
των επικοινωνιών. Ειδικότερα, έλεγξε συγκεκριµένα σηµεία των επιµέρους πολιτικών και διαδικασιών
όπως αναλύεται παρακάτω:
1.

Συµµόρφωση µε τις παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στην από 17.4.2015 Έκθεση
Ελέγχου Συµµόρφωσης Πολιτικής της εταιρείας, η οποία επισυνάπτεται στην υπ’ αριθµ.
50/2015 Απόφαση της Α∆ΑΕ (αρ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1180/17.6.2015)

Η εταιρεία, µε το υπ.αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ17/4.2.2016 έγγραφό της (Σχετικό 7), έστειλε στην Α∆ΑΕ
διευκρινίσεις σχετικά µε τη συµµόρφωση µε τις παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στην από 17.4.2015
Έκθεση Ελέγχου Συµµόρφωσης της µε αρ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ22/10.03.2015 Πολιτικής Ασφάλειας της
εταιρείας …………., η οποία επισυνάπτεται στην Απόφαση 50/2015 της Α∆ΑΕ, χωρίς όµως να έχει
συµπληρώσει αντίστοιχα το κείµενο της Πολιτικής Ασφάλειας που διαθέτει.
Παρατήρηση 1: Η εταιρεία οφείλει να συµπληρώσει την Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του
Απορρήτου των Επικοινωνιών της, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται στην από 17.4.2015
Έκθεση Ελέγχου Συµµόρφωσης.

2.

Υλοποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών
(Άρθρο 3 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)

Παράγραφος 3.2.3 - Αδυναµίες Συµµόρφωσης (Πολιτική Ασφάλειας/Γενικές Αρχές, σελίδα 3, της
εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία δήλωσε στο Σχετικό 5 ότι δεν υπάρχουν αδυναµίες συµµόρφωσης.
Περαιτέρω, από την εξέταση του Συνηµµένου 1 του Σχετικού 5, προκύπτει ότι η εταιρεία αναφέρει ότι η
διαδικασία καταγραφής και τεκµηρίωσης των αδυναµιών της παραγράφου 3.2.3 αντιστοιχεί στη
διαδικασία µε σήµανση 6.8.8/σ.79. Πλην όµως, η διαδικασία 6.8.8 έχει τίτλο «∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης
Ευπαθειών» και έχει περιεχόµενο που δε σχετίζεται µε την καταγραφή αδυναµιών συµµόρφωσης.
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Παρατήρηση 2: Η εταιρεία οφείλει να συντάξει τη διαδικασία καταγραφής και τεκµηρίωσης των
αδυναµιών συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση
του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
Παράγραφος 3.2.4 - ∆ιαδικασίες (Πολιτική Ασφάλειας/Γενικές Αρχές, σελίδες 3-4, της εγκριθείσας
Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία παρέδωσε µε το Συνηµµένο 1 του Σχετικού 5 τις διαδικασίες που ορίζονται στην πολιτική
ασφάλειας της εταιρείας, όπως ζητήθηκαν µε το Σχετικό 4. Σύµφωνα µε τον Κατάλογο ∆ιαδικασιών, που
επισυνάπτει η εταιρεία στο Συνηµµένο 1 του Σχετικού 5, προκύπτει αντιστοίχιση των διαδικασιών µε
επιµέρους παραγράφους ενός κειµένου µε σήµανση Π2.1, το οποίο φαίνεται να έχει τίτλο «Εγχειρίδιο
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας, Έκδοση 1». Πλην όµως, το κείµενο αυτό δεν έχει παραδοθεί στο
σύνολό του και δεν έχει τη σχετική αρίθµηση σελίδων του Καταλόγου ∆ιαδικασιών.
Παρατήρηση 3: Η εταιρεία οφείλει να διατηρεί τις διαδικασίες της Πολιτικής Ασφάλειας για τη
∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών µε επιµέλεια και ευκρίνεια.
Παράγραφος 3.2.9 – Ειδικό Σχέδιο Αρχείων Καταγραφής (Πολιτική Ασφάλειας/Γενικές Αρχές, σελίδα 4,
της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία, στο Σχετικό 5, δήλωσε ότι χρησιµοποιείται κεντρικό σύστηµα αρχείων καταγραφής (log
manager), και επιπλέον παρέδωσε, µε το Συνηµµένο 1 του Σχετικού 6, το Ειδικό Σχέδιο Αρχείων
Καταγραφής. Το Σχέδιο αναφέρει ότι «για την πρόσβαση στο σύστηµα …….το οποίο επιτρέπει την
αναζήτηση εγγραφών, απαιτείται κωδικός. Η πρόσβαση στο σύστηµα αυτό είναι κρυπτογραφηµένη µέσω
HTTPS. Ο Log Server καταχωρεί όλες τις εγγραφές που λαµβάνει σε βάση δεδοµένων ……..η οποία
φιλοξενείται στο ίδιο µηχάνηµα». Εποµένως, η απαίτηση σχετικά µε την εµπιστευτικότητα των αρχείων
καταγραφής επιτυγχάνεται µερικώς, δεδοµένου ότι, παρόλο που δεν προβλέπεται κρυπτογράφηση των
εγγραφών που καταχωρούνται στο σύστηµα, η πρόσβαση σε αυτές είναι ελεγχόµενη και
κρυπτογραφηµένη.
Παρατήρηση 4: Η εταιρεία οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα κρυπτογράφησης των εγγραφών στη
βάση δεδοµένων ……….. του κεντρικού συστήµατος αρχείων καταγραφής.
Παράγραφος 3.3.1.1 - Κατάλογος ΠΕΣ (∆ιαδικασία Αποτίµησης Πληροφοριακού Κινδύνου, σελίδα 6, της
εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία παρέδωσε τα Συνηµµένα 2α, 2β και 2γ του Σχετικού 5, τα οποία περιλαµβάνουν τις Μονάδες
Εξυπηρετητών Κέντρου ∆εδοµένων, τις Μονάδες Εξυπηρετητών Κύριας Τοποθεσίας και τις Μονάδες
Εξυπηρετητών Σύννεφου αντίστοιχα. Τα έγγραφα περιλαµβάνουν διάφορες πληροφορίες για τα
συστήµατα, όπως το όνοµα, η διεύθυνση IP, ο ρόλος, ο τύπος και το µοντέλο, το λειτουργικό σύστηµα, τα
δεδοµένα που διατηρεί και η διαθεσιµότητα.
Παράγραφος 3.3 - ∆ιαδικασία Αποτίµησης Πληροφοριακού Κινδύνου (∆ιαδικασία Αποτίµησης
Πληροφοριακού Κινδύνου, σελίδες 6-7, της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)

ΑΔΑ: ΩΓΖΔΙΔ1-7ΜΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η εταιρεία, στο Σχετικό 5, δήλωσε ότι τα αποτελέσµατα της Αποτίµησης Πληροφοριακού Κινδύνου
περιλαµβάνονται στο Συνηµµένο 1 του Σχετικού 5. Σε αυτό περιέχεται έγγραφο µε τίτλο «Παραδοτέο
Π1.1, Τεύχος Ανάλυσης Επικινδυνότητας (Risk Analysis)» µε ηµεροµηνία Μάιος 2016. Το έγγραφο,
ενδεικτικά, περιέχει πληροφορίες σχετικά µε το πλαίσιο µελέτης ανάλυσης και διαχείρισης
επικινδυνότητας, την αξιολόγηση αγαθών των πληροφοριακών συστηµάτων, την εκτίµηση της
επικινδυνότητας και τη διαχείριση της επικινδυνότητας. Το έγγραφο, στην ενότητα «Συµπεράσµατα
Ανάλυσης Επικινδυνότητας» καταλήγει σε τρία συµπεράσµατα υψηλής επικινδυνότητας, από τα οποία το
ένα σχετίζεται µε τη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών (έλλειψη µηχανισµού πυρόσβεσης) το οποίο δεν
αφορά στην Απόφαση 165/2011.
Παρατήρηση 5: Η εταιρεία οφείλει να λάβει υπόψη τα συµπεράσµατα της αποτίµησης επικινδυνότητας
για την αναθεώρηση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών και
την υλοποίηση των κατάλληλων µέτρων για την εφαρµογή της.

3.

Υλοποίηση της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης (Άρθρο 4 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ
2715/Β/17.11.2011)

Παράγραφος 4.2.1 - Αποδοχή Πολιτικής Ασφάλειας (Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης/Γενικές Αρχές, σελίδα
9, της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία παρέδωσε δείγµατα του σχετικού ειδικού παραρτήµατος στη σύµβαση εργασίας των
υπαλλήλων και συνεργατών της (Συνηµµένα 3α και 3β του Σχετικού 5) και επιπλέον επέδειξε κατά τη
διάρκεια του πρώτου επιτόπιου ελέγχου (Σχετικό 5) τις σχετικές φόρµες για τρεις υπαλλήλους µε τις
υπογραφές αυτών.
Παράγραφος 4.3.1 - Αρχείο Συνεργατών (Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης/Απαιτήσεις Αναφορικά µε τους
Συνεργάτες, σελίδα 9, της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία παρέδωσε έγγραφο µε κατάλογο συνεργατών (Συνηµµένο 4 του Σχετικού 5). Στο έγγραφο
περιλαµβάνονται τα στοιχεία τεσσάρων συνεργατών µε επωνυµίες: ………., …………, ………….., και
…………...
Παράγραφος 4.3.2 – Ελάχιστο Περιεχόµενο Συµβάσεων µε Συνεργάτες (Πολιτική Αποδεκτής
Χρήσης/Απαιτήσεις Αναφορικά µε τους Συνεργάτες, σελίδα 10, της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η Ο.Ε. ζήτησε τις συµβάσεις µε τους ως άνω συνεργάτες της εταιρείας, όπως περιλαµβάνονται στο
Συνηµµένο 4 του Σχετικού 5, και η εταιρεία παρέδωσε τις εν λόγω συµβάσεις µε τα Συνηµµένα 5α
(…………), 5β (………..) και 5γ (…………) του Σχετικού 5, καθώς µε το Συνηµµένο 2 (……….) του
Σχετικού 6.
Από την εξέταση των ως άνω συµβάσεων προκύπτει ότι, παρόλο που αυτές περιλαµβάνουν γενικούς
όρους εµπιστευτικότητας, µη αποκάλυψης και τήρησης απορρήτου, δεν γίνεται ειδική αναφορά σε
συγκεκριµένες απαιτήσεις και µέτρα ασφάλειας που λαµβάνονται για τη διασφάλιση του απορρήτου των
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επικοινωνιών, µε τα οποία να διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δεδοµένων
επικοινωνίας κατά την επεξεργασία αυτών, καθώς και η οριστική διαγραφή και καταστροφή αυτών µετά
τη λήξη της συνεργασίας.
Απόκλιση 1: Εφαρµόζεται µερικώς η ενότητα «Απαιτήσεις Αναφορικά µε τους Συνεργάτες» της
εγκριθείσας Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας
(παράγραφος 4.3.2 της Απόφασης 165/2011), δεδοµένου ότι οι συµβάσεις δεν περιλαµβάνουν απαιτήσεις
και µέτρα ασφάλειας που λαµβάνονται για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, µε τα οποία
διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δεδοµένων επικοινωνίας κατά την επεξεργασία
αυτών, καθώς και η οριστική διαγραφή και καταστροφή αυτών µετά τη λήξη της συνεργασίας.
4.

Υλοποίηση της Πολιτικής Φυσικής Ασφάλειας (Άρθρο 5 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ
2715/Β/17.11.2011)

Παράγραφος 5.2.3 – Εξουσιοδότηση Φυσικής Πρόσβασης (Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας, σελίδα 12, της
εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Σχετικά µε το αρχείο µε το ιστορικό όλων των φυσικών προσβάσεων που έχουν εγκριθεί, η εταιρεία
δήλωσε ότι τα σχετικά στοιχεία διατηρούνται στο σύστηµα καταγραφής φυσικής πρόσβασης (………..)
και παρέδωσε το αρχείο αυτό για το διάστηµα από 1.5.2016 έως 6.6.2016 (Συνηµµένο 7α και 7β του
Σχετικού 5). Επιπρόσθετα, ο εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι σχετική πληροφορία διατηρείται σε
έγγραφο µε τίτλο «Αρχείο Φυσικών Προσβάσεων» το οποίο παραδόθηκε στην Ο.Ε. (Συνηµµένο 7γ του
Σχετικού 5).
Παράγραφοι 5.2.4 & 5.2.5 - Πρόσβαση σε χώρους ΠΕΣ και Καταγραφή Πρόσβασης (Πολιτική Φυσικής
Ασφάλειας, σελίδα 12, της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο Σχετικό 5, η πρόσβαση στο computer room της εταιρείας γίνεται
αποκλειστικά µε ειδικό καρταναγνώστη, ενώ γίνεται καταγραφή της πρόσβασης σε βάση δεδοµένων
Access. Το σύστηµα πρόσβασης µε καρταναγνώστη λειτούργησε από 22.4.2016, όπως δήλωσε η
εταιρεία, σύµφωνα µε το Σχετικό 5. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στο χώρο του computer room υπάρχει
εγκατεστηµένη κάµερα καταγραφής κίνησης.
Τα µέλη της Ο.Ε. ζήτησαν και παρέλαβαν το αρχείο καταγραφής πρόσβασης στο computer room για
το διάστηµα από 1.5.2016 έως 6.6.2016 (Συνηµµένο 6 του Σχετικού 5). Από την εξέταση του εν λόγω
αρχείου, προκύπτει ότι το αρχείο καταγραφής ξεκινά να έχει καταγραφές από 4.5.2016. Επίσης, στο
αρχείο δεν περιλαµβάνεται σήµανση σχετικά µε το αν το γεγονός που καταγράφεται αναφέρεται σε
είσοδο ή έξοδο από το χώρο του computer room, παρά µόνο η περιγραφή (Description) µε την ένδειξη
«swipe». Περαιτέρω, από την αντιπαραβολή του εν λόγω αρχείου µε το αρχείο µε το ιστορικό όλων
των φυσικών προσβάσεων που έχουν εγκριθεί (Συνηµµένα 7α, 7β και 7γ του Σχετικού 5), προκύπτει
αντιστοίχιση των υπαλλήλων για τους οποίους έχει δοθεί έγκριση πρόσβασης και αυτών που
απέκτησαν πρόσβαση στο χώρο του computer room.
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Απόκλιση 2: Η εταιρεία δεν είχε εγκαταστήσει σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης στους χώρους ΠΕΣ
εντός της εταιρείας (computer room) έως την 22.4.2016 και δεν εφάρµοζε την καταγραφή πρόσβασης
σε αυτούς τους χώρους έως την 4.5.2016. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την Απόφαση της Α∆ΑΕ
υπ.αριθµ. 50/2015 (Σχετικό 3) που παραδόθηκε στην εταιρεία την 16.7.2015 (αρ. πρωτ. Α∆ΑΕ
1446/16.7.2015, Σχετικό 8), η εταιρεία είχε υποχρέωση να έχει υλοποιήσει και να εφαρµόζει την
εγκριθείσα πολιτική ασφάλειας την 16.1.2016 (6 µήνες από την παραλαβή).
Παρατήρηση 6: Η εταιρεία οφείλει να εξασφαλίσει ότι η καταγραφή των προσβάσεων στους χώρους
ΠΕΣ καταγράφει τόσο την ώρα εισόδου όσο και την ώρα εξόδου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5.2.4
και 5.2.5 της Απόφασης 165/2011.

5.

Υλοποίηση της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης (Άρθρο 6 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ
2715/Β/17.11.2011)

Παράγραφος 6.2.1 – Αρχείο Μηχανισµών Ελέγχου Πρόσβασης και Αυθεντικοποποίησης (Πολιτική
Λογικής Πρόσβασης, Γενικές Αρχές, σελίδα 13, της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία παρέδωσε σχετικά το Συνηµµένο 4 του Σχετικού 6, το οποίο περιλαµβάνει την τοπολογία
των συστηµάτων αυθεντικοποίησης, τους τρόπους πρόσβασης χρηστών του ………… σε συστήµατα
που είναι κάτω από το ……… των ………, την αυθεντικοποίηση υπαλλήλων στους σταθµούς
εργασίας και σε συστήµατα της εταιρείας, την αυθεντικοποίηση σε εσωτερικές εφαρµογές της
…………, τους τρόπους αυθεντικοποίησης επιµέρους συστηµάτων και τη συχνότητα αλλαγής
συνθηµατικών.
Παράγραφος 6.2.2 – Αντιστοίχιση Λογαριασµών Πρόσβασης (Πολιτική Λογικής Πρόσβασης, Γενικές
Αρχές, σελίδα 13, της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία παρέδωσε σχετικά εκτύπωση του αρχείου αντιστοίχισης λογαριασµών-εργαζοµένων, το
οποίο αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση (Συνηµµένο 6α του Σχετικού 6, πριν την εφαρµογή του
………) και (Συνηµµένο 6β του Σχετικού 6, µετά την εφαρµογή του …………..).
Επισηµαίνεται ότι µόνο στο Συνηµµένο 6β του Σχετικού 6 αναγράφεται στο αρχείο το όνοµα χρήστη
(username) του εκάστοτε εργαζοµένου.
Παράγραφος 6.2.6 - Πρόσβαση σε ∆εδοµένα Επικοινωνίας (Πολιτική Λογικής Πρόσβασης, σελίδες 1314, της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία παρέδωσε, µε το Συνηµµένο 8 του Σχετικού 5, πίνακα που περιλαµβάνει 38 είδη δεδοµένων
(δεν αφορούν όλα σε δεδοµένα επικοινωνίας) και για κάθε ένα από αυτά, τη διαβάθµιση, τον ιδιοκτήτη
πληροφοριών, τη δυνατότητα πρόσβασης ανά εργαζόµενο της εταιρείας και το σύστηµα µέσω του
οποίου αποκτάται η πρόσβαση.
Παράγραφος 6.2.5 - Αρχεία Καταγραφής Πρόσβασης (Πολιτική Λογικής Πρόσβασης, σελίδα 13, της
εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
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Η εταιρεία παρείχε διευκρινίσεις σχετικά µε τη λογική πρόσβαση στα συστήµατα ……… και ……..
(από τον πίνακα του Συνηµµένου 2β του Σχετικού 5) σε επίπεδο λειτουργικού συστήµατος και σχετικά
µε την εφαρµογή διαχείρισης τηλεφωνίας (……….) αυτών.
Πιο συγκεκριµένα, σχετικά µε τον τρόπο υλοποίησης της λογικής πρόσβασης στα συστήµατα
………… και ………. σε επίπεδο λειτουργικού συστήµατος, η εταιρεία ανέλυσε την αρχιτεκτονική
που έχει υλοποιηθεί µε χρήση ……… και ……… (………). Με αυτή την διάταξη επιτυγχάνεται
κεντρική διαχείριση λογαριασµών και single sign on. Στα εν λόγω συστήµατα πρόσβαση έχει µόνο ο
χρήστης ……………… που ανήκει στο group superman (Συνηµµένα 9α και 9β του Σχετικού 5) και η
εταιρεία ……….. µε δικαιώµατα ………, για την οποία η πρόσβαση επιτρέπεται µόνο από
συγκεκριµένες IP διευθύνσεις.
Η εταιρεία, περαιτέρω, παρέδωσε, µε το Συνηµµένο 13 του Σχετικού 5 (οπτικός δίσκος), τις
προσβάσεις των χρηστών στα συστήµατα ……… και ………. Από την εξέταση των αρχείων
καταγραφής που περιέχονται στον οπτικό δίσκο προκύπτει ότι τα αρχεία καταγραφής καλύπτουν το
χρονικό διάστηµα από 8.5.2016 έως 6.6.2016 και όχι από 1.3.2016 όπως ζητήθηκε από την Ο.Ε. µε το
Σχετικό 5. Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι το εν λόγω αρχείο περιλαµβάνει την ώρα πρόσβασης στο
σύστηµα (session opened for user…), καθώς και την ώρα αποσύνδεσης από το σύστηµα (session
closed for user…) για κάθε χρήστη που αποκτά πρόσβαση, καταγράφοντας το όνοµα χρήστη
(username) και την διεύθυνση IP από την οποία αυτός συνδέθηκε. Τέλος, το αρχείο καταγραφής
περιλαµβάνει και τις ανεπιτυχείς προσπάθειες απόκτησης πρόσβασης (Failed password for…)
καταγράφοντας παράλληλα και την διεύθυνση IP από την οποία ο χρήστης προσπάθησε να συνδεθεί.
Απόκλιση 3: Η εταιρεία δεν προσκόµισε τις προσβάσεις των χρηστών στα συστήµατα ……. και
………. σε επίπεδο λειτουργικού συστήµατος για το χρονικό διάστηµα από 1.3.2016 έως 6.6.2016,
όπως ζητήθηκε κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο (Σχετικό 5), αλλά από 8.5.2016 έως 6.6.2016.
Σχετικά µε την πρόσβαση στην εφαρµογή διαχείρισης τηλεφωνίας (……….), η εταιρεία επέδειξε τα
groups που έχουν δικαίωµα πρόσβασης στην πλατφόρµα και αναφέρθηκε ειδικά στο group accountant
στο οποίο ανήκουν οι διαχειριστές της εφαρµογής. Τα µέλη της Ο.Ε. ζήτησαν και παρέλαβαν λίστα µε
τους λογαριασµούς αυτού του group (Συνηµµένο 10 του Σχετικού 5).
Τα µέλη της Ο.Ε. ζήτησαν τις προσβάσεις των χρηστών του Συνηµµένου 10 στην εφαρµογή
διαχείρισης τηλεφωνίας από 5.5.2016 έως 5.6.2016 και ο εκπρόσωπος της εταιρείας παρέδωσε τα
Συνηµµένα 12α, 12β και 12γ του Σχετικού 5.
Από την εξέταση των ως άνω συνηµµένων αρχείων προκύπτει ότι αυτά αποτελούν εκτυπώσεις φύλλων
του excel (………….) και αφορούν στους υπαλλήλους ………… (Συνηµµένο 12α του Σχετικού 5),
…………. (Συνηµµένο 12β του Σχετικού 5) και …………. (Συνηµµένο 12γ του Σχετικού 5). Τα
ονόµατα αυτά περιλαµβάνονται στους χρήστες του group accountant του Συνηµµένου 10 του Σχετικού
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5. Στα αρχεία αυτά περιλαµβάνεται η ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία ο χρήστης απέκτησε
πρόσβαση (login) στο σύστηµα, ενώ δεν εµφανίζεται η ώρα που τερµατίστηκε η πρόσβαση.
Παρατήρηση 7: Η εταιρεία οφείλει να διατηρεί στα αρχεία καταγραφής πρόσβασης την ηµεροµηνία
και ώρα τερµατισµού της πρόσβασης στην εφαρµογή διαχείρισης τηλεφωνίας (…………).
Παράγραφος 6.3.1 - ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Χρηστών ΠΕΣ (σελίδα 14 της εγκριθείσας Πολιτικής της
εταιρείας)
Στη συνέχεια, τα µέλη της Ο.Ε. ζήτησαν τις αιτήσεις πρόσβασης των χρηστών του Συνηµµένου 10 του
Σχετικού 5 σύµφωνα µε τη διαδικασία διαχείρισης χρηστών και ο εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε,
στο Σχετικό 5, ότι δεν υπάρχουν οι σχετικές αιτήσεις. Πλην όµως, δήλωσε ότι η σχετική πληροφορία
διατηρείται σε έγγραφο µε τίτλο «Λογαριασµοί Πρόσβασης», το οποίο παρέδωσε στα µέλη της Ο.Ε.
(Συνηµµένο 11 του Σχετικού 5).
Από την εξέταση του ως άνω αρχείου προκύπτει ότι, για τον χρήστη «…………», δεν υπάρχει καµία
σχετική εγγραφή. Για τον χρήστη «………..» περιλαµβάνεται µία εγγραφή σχετικά µε το ΠΕΣ «……».
Τέλος, για τον χρήστη «…………..», που συσχετίζεται µε τον χρήστη «………..», σύµφωνα µε το
Συνηµµένο 6β του Σχετικού 6, υπάρχουν τρεις εγγραφές για τα ΠΕΣ «….», «………» και «……..».
Επισηµαίνεται περαιτέρω ότι η ονοµατολογία των ΠΕΣ στο εν λόγω έγγραφο δεν βρίσκεται σε
αντιστοιχία µε τον Κατάλογο ΠΕΣ (Συνηµµένα 2α, 2β και 2γ του Σχετικού 5) που παρέδωσε η
εταιρεία.
Περαιτέρω, κατά τον 2ο επιτόπιο έλεγχο στις 21.6.2016, σχετικά µε τις αιτήσεις πρόσβασης των
χρηστών, σύµφωνα µε τη διαδικασία διαχείρισης χρηστών, η εταιρεία δήλωσε ότι τώρα πλέον έχει
υλοποιήσει τη διαδικασία για τη χορήγηση πρόσβασης σε νέους χρήστες και παρέδωσε τις αιτήσεις
χορήγησης πρόσβασης σε πληροφοριακούς πόρους για όλους τους χρήστες (Συνηµµένο 5α του
Σχετικού 6, πριν την εφαρµογή του …………) και (Συνηµµένο 5β του Σχετικού 6, µετά την εφαρµογή
του …………).
Από την εξέταση του Συνηµµένου 5α του Σχετικού 6 (πριν την εφαρµογή του …………), προκύπτει
ότι υπάρχουν οι σχετικές αιτήσεις για τους χρήστες: ……….., ………… και ……………, µε
ηµεροµηνία 1.12.2015. Από την εξέταση του Συνηµµένου 5β του Σχετικού 6 (µετά την εφαρµογή του
………….) επίσης προκύπτουν οι αιτήσεις για τους ως άνω χρήστες, µε ηµεροµηνία 27.5.2016.
Απόκλιση 4: Η εταιρεία, κατά το χρόνο του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, δεν εφάρµοζε την ∆ιαδικασία
∆ιαχείρισης Χρηστών ΠΕΣ, ως προς τη διατήρηση αρχείου των αιτήσεων που αφορούν σε κάθε
µεταβολή στην κατάσταση πρόσβασης των χρηστών ΠΕΣ. Πλην όµως, η εταιρεία κατά το δεύτερο
επιτόπιο έλεγχο δήλωσε πως έχει πλέον υλοποιήσει τη σχετική υποχρέωση και παρέδωσε σχετική
τεκµηρίωση.
Παρατήρηση 8: Η εταιρεία οφείλει να χρησιµοποιεί την ίδια ονοµατολογία για τα ΠΕΣ σε όλα τα
αρχεία τεκµηρίωσης της Πολιτικής της.
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Παρατήρηση 9: Η εταιρεία οφείλει να διατηρεί αρχείο µε τεκµηρίωση όλων των συστηµικών
λογαριασµών πρόσβασης (system accounts) που έχουν οριστεί στα ΠΕΣ της, µε περιγραφή του ρόλου
και της χρησιµότητάς τους.
Παράγραφος 6.4.1 & 6.4.2 – Κανόνες δηµιουργίας και αλλαγής κωδικών πρόσβασης (σελίδα 14 της
εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία παρέδωσε αρχείο µε τίτλο «Περιγραφή κανόνων δηµιουργίας ονόµατος χρήστη,
συνθηµατικών, generic accounts» (Συνηµµένο 7 του Σχετικού 6). Το εν λόγω έγγραφο περιέχει
κανόνες για τη δηµιουργία ονοµάτων χρήστη (username), την πολιτική ισχυρών συνθηµατικών, όπου,
µεταξύ άλλων, αναφέρεται και η συχνότητα υποχρεωτικής αλλαγής τους (κάθε 90 ηµέρες), οδηγίες για
την κατασκευή συνθηµατικών, και τα πρότυπα προστασίας συνθηµατικών και συνθηµατικών
φράσεων.
Επιπρόσθετα, η εταιρεία δήλωσε, στο Σχετικό 6, ότι οι κανόνες και οι περιορισµοί των συνθηµατικών
στο ………….. απεικονίζονται στο Συνηµµένο 4 του Σχετικού 6 «Αρχείο Μηχανισµών Ελέγχου
Πρόσβασης και Αυθεντικοποίησης σε κάθε ΠΕΣ». Τα µέλη της Ο.Ε., κατά τον 2ο επιτόπιο έλεγχο
(Σχετικό 6), διαπίστωσαν ότι οι ως άνω κανόνες και περιορισµοί έχουν εν τοις πράγµασι οριστεί στο
…………..

6.

Υλοποίηση της Πολιτικής Αποµακρυσµένης Λογικής Πρόσβασης (Άρθρο 7 της Απόφασης
165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)

Παράγραφος 7.2.2 & 7.2.3 – Αρχεία Αποµακρυσµένης Λογικής Πρόσβασης (Αποµακρυσµένη πρόσβαση
εργαζοµένων και συνεργατών, σελ. 17, της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία διατηρεί αρχείο µε τίτλο «Μονάδες Αποµακρυσµένης Πρόσβασης», (Συνηµµένο 8 του
Σχετικού 6), στο οποίο καταγράφονται τα ΠΕΣ στα οποία επιτρέπεται η αποµακρυσµένη πρόσβαση,
καθώς και οι εργαζόµενοι και συνεργάτες οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί για χρήση της
αποµακρυσµένης πρόσβασης ανά ΠΕΣ. Το αρχείο, επιπλέον, περιλαµβάνει για κάθε ΠΕΣ, τον τεχνικό
τρόπο αποµακρυσµένης πρόσβασης (ενδεικτικά: ……….., ……….., ……………..).
Παράγραφος 7.2.6 & 7.2.7 – Αποµακρυσµένη Πρόσβαση συνεργατών για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα (Αποµακρυσµένη πρόσβαση εργαζοµένων και συνεργατών, σελ. 18, της εγκριθείσας Πολιτικής
της εταιρείας)
Η εταιρεία δήλωσε, στο Σχετικό 6, ότι, κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, δεν έχει υλοποιηθεί
σχετικός µηχανισµός. Ωστόσο, είναι στα άµεσα πλάνα της εταιρείας να υλοποιήσει αυτόν τον
µηχανισµό, ο οποίος θα βασίζεται σε IP tables. Σχετικά µε το αρχείο που περιέχει τα αιτήµατα
πρόσβασης συνεργατών και τις σχετικές εγκρίσεις, η εταιρεία, στο Σχετικό 6, δήλωσε ότι όλη η
σχετική πληροφορία διατηρείται σε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ειδικά για την εταιρεία
…………. στο σύστηµα ticketing αυτής. Πλην όµως, δεδοµένου ότι δεν έχει υλοποιηθεί ο ως άνω
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µηχανισµός, δεν µπορεί να γίνει ουσιαστικός έλεγχος της αποµακρυσµένης πρόσβασης συνεργατών
για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µέσω της αντιπαραβολής µε τα εγκεκριµένα αιτήµατα πρόσβασης
των συνεργατών.
Απόκλιση 5: Η εταιρεία δεν εφαρµόζει τον περιορισµό της αποµακρυσµένης πρόσβασης των
συνεργατών της στα ΠΕΣ για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

7.

Υλοποίηση της Πολιτικής ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ (Άρθρο 8 της Απόφασης
165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)

Παράγραφος 8.2.3 - Αρχείο Αλλαγών ΠΕΣ (Πολιτική ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ, Γενικές
Αρχές, σελίδα 19, της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία παρέδωσε έντεκα (11) αιτήσεις αλλαγής υλικού ή λογισµικού µε το Συνηµµένο 9 του Σχετικού
6. Από την εξέταση των ως άνω αιτήσεων προκύπτει ότι το έγγραφο περιλαµβάνει τρία στάδια: το στάδιο
προέγκρισης της αλλαγής (περιγραφή και αιτιολόγηση αυτής), το στάδιο µε το σχέδιο υλοποίησης και
δοκιµών (που περιλαµβάνει την αποτίµηση κινδύνου) και το στάδιο τελικής αποδοχής υλοποίησης και
δοκιµών. Σε κάθε στάδιο προβλέπεται η αποδοχή (µέσω υπογραφής) από τους εκάστοτε υπεύθυνους,
συµπεριλαµβανοµένου του υπεύθυνου ασφάλειας. Οι έντεκα αλλαγές που παραδόθηκαν χρονολογούνται
από 5.11.2015 έως 14.6.2016.

8.

Υλοποίηση της Πολιτικής ∆ιαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας (Άρθρο 9 της Απόφασης
165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)
Αναφορικά µε τη διαδικασία διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας, η εταιρεία δήλωσε, στο Σχετικό 6,
ότι δεν έχουν αντιµετωπίσει κάποιο περιστατικό ασφάλειας και παρέδωσε υπόδειγµα Αναφοράς
Περιστατικού Ασφάλειας (Συνηµµένο 10 του Σχετικού 6).

9.

Υλοποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας ∆ικτύου (Άρθρο 10 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ
2715/Β/17.11.2011)

Παράγραφοι 10.2.1 και 10.3.1 - Αρχιτεκτονική Ασφάλειας ∆ικτύου (Πολιτική Ασφάλειας ∆ικτύου,
Γενικές Αρχές, σελίδα 23 και Λογικός ∆ιαχωρισµός και Κατάτµηση ∆ικτύου, σελίδα 24, της εγκριθείσας
Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία αρχικά παρέδωσε το Συνηµµένο 14 του Σχετικού 5, το οποίο περιέχει σχηµατική απεικόνιση
του δικτύου της εταιρείας, καθώς και λίστα µε τα ……… και τους κανόνες του τοίχου προστασίας
(firewall rules). Στη συνέχεια, κατά τον 2ο επιτόπιο έλεγχο, η εταιρεία προσκόµισε το Αρχείο Κατάτµησης
∆ικτύου (Συνηµµένο 3 του Σχετικού 6) που περιέχει την περιγραφή του δικτύου της εταιρείας, στα
κεντρικά γραφεία της και στο ……….., τα µέτρα προστασίας του εσωτερικού δικτύου της, τις υπηρεσίες
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που παρέχονται σε συνδυασµό µε σχηµατική απεικόνιση των σχετικών κόµβων, περιγραφή των ζωνών
ανά υπηρεσία και τις συνδέσεις µε εξωτερικά δίκτυα.

10. Υλοποίηση της Πολιτικής Ελέγχου Εφαρµογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση
του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Άρθρο 11 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)
Παράγραφος 11.4 - ∆ιεξαγωγή Ελέγχου (Πολιτική Ελέγχου Εφαρµογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη
∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, ∆ιεξαγωγή Ελέγχου, σελίδες 26-27 της εγκριθείσας
Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία, στο Σχετικό 6, δήλωσε ότι δεν έχει ακόµα διενεργηθεί ο εν λόγω έλεγχος, αλλά έχει
προγραµµατιστεί για το προσεχές µέλλον. Περαιτέρω, παρέδωσε έγγραφα µε τίτλο «Στόχοι &
Προγραµµατισµός Εσωτερικής Επιθεώρησης Εφαρµογής» (Συνηµµένο 11α του Σχετικού 6) και
«Αναφορά Εσωτερικής Επιθεώρησης» (Συνηµµένο 11β του Σχετικού 6), τα οποία θα χρησιµοποιηθούν
ως υποδείγµατα για τον εσωτερικό έλεγχο.
Επισηµαίνεται ότι η εταιρεία οφείλει να πραγµατοποιεί τον εν λόγω έλεγχο κατ’ ελάχιστον ανά δύο (2)
έτη, σύµφωνα µε την παράγραφο 11.2.1 του Άρθρου 11 της Απόφασης 165/2011. Η εταιρεία είχε
υποχρέωση να υλοποιήσει και να εφαρµόζει την εγκριθείσα πολιτική ασφάλειας την 16.1.2016, και
συνεπώς, κατά το χρόνο διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου, δεν είχε παρέλθει το διάστηµα των δύο
ετών.

11. Υλοποίηση της Πολιτικής Αντιµετώπισης Κακόβουλου Λογισµικού (Άρθρο 12 της Απόφασης
165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)
Παράγραφος 12.2.3 – Έλεγχος Ακεραιότητας Λογισµικού των ΠΕΣ (Πολιτική Αντιµετώπισης
Κακόβουλου Λογισµικού, Γενικές Αρχές, σελίδα 28, της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία, στο Σχετικό 6, δήλωσε ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος έως τώρα και ότι θα
διαµορφωθούν οι κατάλληλοι µηχανισµοί στο προσεχές διάστηµα.
Απόκλιση 6: Η εταιρεία δεν εφαρµόζει την απαίτηση της παραγράφου 12.2.3 της Απόφασης 165/2011,
σχετικά µε τον έλεγχο ακεραιότητας του λογισµικού των ΠΕΣ, µε σκοπό τη διαπίστωση της µη
ύπαρξης λογισµικού στα ΠΕΣ πέραν αυτού που έχει επισήµως προµηθευτεί η εταιρεία.
Παράγραφος 12.2.5 - Αρχείο Αντιµετώπισης Κακόβουλου Λογισµικού (Πολιτική Αντιµετώπισης
Κακόβουλου Λογισµικού, Γενικές Αρχές, σελίδα 28, της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία, στο Σχετικό 6, δήλωσε ότι δε διατηρείται διακριτό αρχείο, αλλά σχετική πληροφορία
περιέχεται στο Συνηµµένο 3 του Σχετικού 6, στο οποίο γίνεται αναφορά στα συστήµατα
………………. Επιπρόσθετα, η εταιρεία παρέδωσε λίστα µε τα αντίµετρα ασφάλειας των δύο
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παραπάνω συστηµάτων (Συνηµµένα 12α και 12β του Σχετικού 6) και δήλωσε ότι το ………..
προστατεύει τα συστήµατα µε λογισµικό ………..

∆. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από το δειγµατοληπτικό έλεγχο εφαρµογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του
Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας ……. κατά τους επιτόπιους ελέγχους και κατόπιν της
εξέτασης των παρεληφθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία ………, κατά το χρόνο
διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου, δεν εφήρµοζε πλήρως την εγκριθείσα, µε την Απόφαση 50/2015
της Α∆ΑΕ, Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, ως προς τα
σηµεία που αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα Γ.»

Β. Η εν λόγω Έκθεση διενέργειας τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «…………..» εγκρίθηκε από
την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε. σύµφωνα µε το Πρακτικό της από 7 ∆εκεµβρίου 2016 συνεδρίασης
και η σχετική Απόφαση υπ’ αριθµ. 364/2016 περί έγκρισης της διενέργειας του εν λόγω ελέγχου,
µετά της συνηµµένης έκθεσης, παρεδόθη στην εταιρεία «………...», όπως προκύπτει από την υπ’
αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 581/23-02-2017 Απόδειξη παράδοσης – παραλαβής.

Γ. Ενόψει των ανωτέρω και µε βάση τα αποτελέσµατα του διενεργηθέντος τακτικού ελέγχου στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας «……….», όπως αυτά αναλυτικά παρατίθενται ανωτέρω,
αποδίδονται οι ακόλουθες ενδεχόµενες παραβάσεις της κείµενης νοµοθεσίας σε σχέση µε το
απόρρητο των επικοινωνιών εκ µέρους της εταιρείας «………..»:

α) Ως προς την παρ. 4.3.2 της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης
Από την εξέταση των συµβάσεων που έχει συνάψει η εταιρεία µε συνεργάτες της, οι οποίοι έχουν
πρόσβαση ή δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα επικοινωνίας συνδροµητών ή
χρηστών των παρεχόµενων από αυτήν υπηρεσιών ή δικτύων προκύπτει ότι, παρόλο που αυτές
περιλαµβάνουν γενικούς όρους εµπιστευτικότητας, µη αποκάλυψης και τήρησης απορρήτου, δεν
γίνεται ειδική αναφορά σε συγκεκριµένες απαιτήσεις και µέτρα ασφάλειας που λαµβάνονται για
τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, µε τα οποία να διασφαλίζεται η
εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δεδοµένων επικοινωνίας κατά την επεξεργασία αυτών,
καθώς και η οριστική διαγραφή και καταστροφή αυτών µετά τη λήξη της συνεργασίας.
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Απόκλιση 1: Εφαρµόζεται µερικώς η ενότητα «Απαιτήσεις Αναφορικά µε τους Συνεργάτες» της
εγκριθείσας Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της
εταιρείας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4.3.2 της Απόφασης 165/2011 της Α.∆.Α.Ε.,
δεδοµένου ότι οι συµβάσεις δεν περιλαµβάνουν απαιτήσεις και µέτρα ασφάλειας που
λαµβάνονται για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, µε τα οποία διασφαλίζεται η
εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δεδοµένων επικοινωνίας κατά την επεξεργασία αυτών,
καθώς και η οριστική διαγραφή και καταστροφή αυτών µετά τη λήξη της συνεργασίας.

β) Ως προς τις παραγράφους 5.2.4 και 5.2.5 της Πολιτικής Φυσικής Ασφάλειας
Παράγραφοι 5.2.4 & 5.2.5 - Πρόσβαση σε χώρους ΠΕΣ και Καταγραφή Πρόσβασης (Πολιτική
Φυσικής Ασφάλειας, σελίδα 12 της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αποτελέσµατα της έκθεσης ελέγχου, η πρόσβαση στο computer room
της εταιρείας γίνεται αποκλειστικά µε ειδικό καρταναγνώστη, ενώ γίνεται καταγραφή της
πρόσβασης σε βάση δεδοµένων Access. Το σύστηµα πρόσβασης µε καρταναγνώστη λειτούργησε
από 22.4.2016, όπως δήλωσε η εταιρεία σχετικά. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στο χώρο του
computer room υπάρχει εγκατεστηµένη κάµερα καταγραφής κίνησης.
Τα µέλη της Ο.Ε. ζήτησαν και παρέλαβαν το αρχείο καταγραφής πρόσβασης στο computer room
για το διάστηµα από 1.5.2016 έως 6.6.2016. Από την εξέταση του εν λόγω αρχείου, προκύπτει
ότι το αρχείο καταγραφής ξεκινά να έχει καταγραφές από 4.5.2016. Επίσης, στο αρχείο δεν
περιλαµβάνεται σήµανση σχετικά µε το αν το γεγονός που καταγράφεται αναφέρεται σε είσοδο ή
έξοδο από το χώρο του computer room, παρά µόνο η περιγραφή (Description) µε την ένδειξη
«swipe». Περαιτέρω, από την αντιπαραβολή του εν λόγω αρχείου µε το αρχείο µε το ιστορικό
όλων των φυσικών προσβάσεων που έχουν εγκριθεί, προκύπτει αντιστοίχιση των υπαλλήλων για
τους οποίους έχει δοθεί έγκριση πρόσβασης και αυτών που απέκτησαν πρόσβαση στο χώρο του
computer room.
Απόκλιση 2: Η εταιρεία δεν είχε εγκαταστήσει σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης στους χώρους
ΠΕΣ εντός της εταιρείας (computer room) έως την 22.4.2016 και δεν εφάρµοζε την καταγραφή
πρόσβασης σε αυτούς τους χώρους έως την 4.5.2016, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 5.2.4
και 5.2.5 της υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε.. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την
Απόφαση της Α∆ΑΕ υπ’αριθµ. 50/2015 περί έγκρισης της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας
«…………..», που παραδόθηκε στην εταιρεία την 16.7.2015 (αρ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1446/16.7.2015),
η εταιρεία είχε υποχρέωση να έχει υλοποιήσει και να εφαρµόζει την εγκριθείσα πολιτική
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ασφάλειας την 16.1.2016, ήτοι µετά την παρέλευση 6 µηνών από την παραλαβή της απόφασης
έγκρισης.

γ) Ως προς την παράγραφο 6.2.5 της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης
Παράγραφος 6.2.5 - Αρχεία Καταγραφής Πρόσβασης (Πολιτική Λογικής Πρόσβασης, σελίδα 13
της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία παρείχε διευκρινίσεις σχετικά µε τη λογική πρόσβαση στα συστήµατα …… και ……..
σε επίπεδο λειτουργικού συστήµατος και σχετικά µε την εφαρµογή διαχείρισης τηλεφωνίας
(……….) αυτών.
Πιο συγκεκριµένα, σχετικά µε τον τρόπο υλοποίησης της λογικής πρόσβασης στα συστήµατα
…….. και ………. σε επίπεδο λειτουργικού συστήµατος, η εταιρεία ανέλυσε την αρχιτεκτονική
που έχει υλοποιηθεί µε χρήση …………. και ………. (……..). Με αυτή τη διάταξη
επιτυγχάνεται κεντρική διαχείριση λογαριασµών και single sign on. Στα εν λόγω συστήµατα
πρόσβαση έχει µόνο ο χρήστης ……… που ανήκει στο group superman και η εταιρεία ……… µε
δικαιώµατα ……, για την οποία η πρόσβαση επιτρέπεται µόνο από συγκεκριµένες IP
διευθύνσεις.
Η εταιρεία, περαιτέρω, παρέδωσε τις προσβάσεις των χρηστών στα συστήµατα …. και …... Από
την εξέταση των αρχείων καταγραφής που περιέχονται στον οπτικό δίσκο προκύπτει ότι τα
αρχεία καταγραφής καλύπτουν το χρονικό διάστηµα από 8.5.2016 έως 6.6.2016 και όχι από
1.3.2016 όπως ζητήθηκε από την Ο.Ε. κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας την 06-06-2016. Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι το εν λόγω αρχείο περιλαµβάνει την
ώρα πρόσβασης στο σύστηµα (session opened for user…), καθώς και την ώρα αποσύνδεσης από
το σύστηµα (session closed for user…) για κάθε χρήστη που αποκτά πρόσβαση, καταγράφοντας
το όνοµα χρήστη (username) και την διεύθυνση IP από την οποία αυτός συνδέθηκε. Τέλος, το
αρχείο καταγραφής περιλαµβάνει και τις ανεπιτυχείς προσπάθειες απόκτησης πρόσβασης (Failed
password for…) καταγράφοντας παράλληλα και την διεύθυνση IP από την οποία ο χρήστης
προσπάθησε να συνδεθεί.
Απόκλιση 3: Η εταιρεία δεν προσκόµισε τις προσβάσεις των χρηστών στα συστήµατα ……. και
…….. σε επίπεδο λειτουργικού συστήµατος για το χρονικό διάστηµα από 1.3.2016 έως 6.6.2016,
όπως ζητήθηκε κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο της 06-06-2016, αλλά από 8.5.2016 έως
6.6.2016.

ΑΔΑ: ΩΓΖΔΙΔ1-7ΜΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

δ) Ως προς την παράγραφο 6.3.1 της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης Χρηστών ΠΕΣ της
Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης
Παράγραφος 6.3.1 - ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Χρηστών ΠΕΣ (σελίδα 14 της εγκριθείσας
Πολιτικής της εταιρείας)
Τα µέλη της Ο.Ε. ζήτησαν τις αιτήσεις πρόσβασης των χρηστών στην εφαρµογή διαχείρισης
τηλεφωνίας (…….), σύµφωνα µε τη διαδικασία διαχείρισης χρηστών και ο εκπρόσωπος της
εταιρείας δήλωσε, όπως προκύπτει από το πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου της 06-062016, ότι δεν υπάρχουν οι σχετικές αιτήσεις. Πλην όµως, δήλωσε ότι η σχετική πληροφορία
διατηρείται σε έγγραφο µε τίτλο «Λογαριασµοί Πρόσβασης», το οποίο παρέδωσε στα µέλη της
Ο.Ε..
Από την εξέταση του ως άνω αρχείου προκύπτει ότι, για τον χρήστη «……….», δεν υπάρχει
καµία σχετική εγγραφή. Για τον χρήστη «……….» περιλαµβάνεται µία εγγραφή σχετικά µε το
ΠΕΣ «……». Τέλος, για τον χρήστη «………», που συσχετίζεται µε τον χρήστη «………»,
υπάρχουν τρεις εγγραφές για τα ΠΕΣ «……», «……..» και «…….». Επισηµαίνεται περαιτέρω
ότι η ονοµατολογία των ΠΕΣ στο εν λόγω έγγραφο δεν βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τον
Κατάλογο ΠΕΣ που παρέδωσε η εταιρεία.
Περαιτέρω, κατά τον 2ο επιτόπιο έλεγχο στις 21.6.2016, σχετικά µε τις αιτήσεις πρόσβασης των
χρηστών, σύµφωνα µε τη διαδικασία διαχείρισης χρηστών, η εταιρεία δήλωσε ότι τώρα πλέον
έχει υλοποιήσει τη διαδικασία για τη χορήγηση πρόσβασης σε νέους χρήστες και παρέδωσε τις
αιτήσεις χορήγησης πρόσβασης σε πληροφοριακούς πόρους για όλους τους χρήστες.
Από την εξέταση των εν λόγω στοιχείων προκύπτει ότι υπάρχουν οι σχετικές αιτήσεις για τους
ως άνω χρήστες, µε ηµεροµηνία 1.12.2015, πριν την εφαρµογή του ……., καθώς και µετά την
εφαρµογή του ………, µε ηµεροµηνία 27.5.2016.
Απόκλιση 4: Η εταιρεία, κατά το χρόνο του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, δεν εφάρµοζε την
∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Χρηστών ΠΕΣ, ως προς τη διατήρηση αρχείου των αιτήσεων που
αφορούν σε κάθε µεταβολή στην κατάσταση πρόσβασης των χρηστών ΠΕΣ, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 6.3.1 της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης. Πλην όµως, η εταιρεία κατά το
δεύτερο επιτόπιο έλεγχο δήλωσε πως έχει πλέον υλοποιήσει τη σχετική υποχρέωση και
παρέδωσε σχετική τεκµηρίωση.
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ε) Ως προς τις παραγράφους 7.2.6 και 7.2.7 της Πολιτικής Αποµακρυσµένης Λογικής
Πρόσβασης
Παράγραφος 7.2.6 & 7.2.7 – Αποµακρυσµένη Πρόσβαση συνεργατών για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα (Αποµακρυσµένη πρόσβαση εργαζοµένων και συνεργατών, σελ. 18 της εγκριθείσας
Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία δήλωσε, κατά το δεύτερο επιτόπιο έλεγχο της 21ης Ιουνίου 2016, ότι, κατά το χρόνο
διεξαγωγής του ελέγχου, δεν έχει υλοποιηθεί σχετικός µηχανισµός. Ωστόσο, είναι στα άµεσα
πλάνα της εταιρείας να υλοποιήσει αυτόν τον µηχανισµό, ο οποίος θα βασίζεται σε ……...
Σχετικά µε το αρχείο που περιέχει τα αιτήµατα πρόσβασης συνεργατών και τις σχετικές
εγκρίσεις, η εταιρεία δήλωσε ότι όλη η σχετική πληροφορία διατηρείται σε µηνύµατα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ειδικά για την εταιρεία ……. στο σύστηµα ……. αυτής. Πλην
όµως, δεδοµένου ότι δεν έχει υλοποιηθεί ο ως άνω µηχανισµός, δεν µπορεί να γίνει ουσιαστικός
έλεγχος της αποµακρυσµένης πρόσβασης συνεργατών για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µέσω
της αντιπαραβολής µε τα εγκεκριµένα αιτήµατα πρόσβασης των συνεργατών.
Απόκλιση 5: Η εταιρεία δεν εφαρµόζει τον περιορισµό της αποµακρυσµένης πρόσβασης των
συνεργατών της στα ΠΕΣ για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όπως προβλέπεται στις
παραγράφους 7.2.6 και 7.2.7 της υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε..

στ) Ως προς την παρ. 12.2.3 της Πολιτικής Αντιµετώπισης Κακόβουλου Λογισµικού
Παράγραφος 12.2.3 – Έλεγχος Ακεραιότητας Λογισµικού των ΠΕΣ (Πολιτική Αντιµετώπισης
Κακόβουλου Λογισµικού, Γενικές Αρχές, σελίδα 28 της εγκριθείσας Πολιτικής της εταιρείας)
Η εταιρεία, κατά το δεύτερο επιτόπιο έλεγχο της 21ης Ιουνίου 2016, δήλωσε ότι δεν έχει
πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος ακεραιότητας λογισµικού των ΠΕΣ έως τώρα και ότι θα
διαµορφωθούν οι κατάλληλοι µηχανισµοί στο προσεχές διάστηµα.
Απόκλιση 6: Η εταιρεία δεν εφαρµόζει την απαίτηση της παραγράφου 12.2.3 της Απόφασης
165/2011, σχετικά µε τον έλεγχο ακεραιότητας του λογισµικού των ΠΕΣ, µε σκοπό τη
διαπίστωση της µη ύπαρξης λογισµικού στα ΠΕΣ πέραν αυτού που έχει επισήµως προµηθευτεί η
εταιρεία.

∆. Κατόπιν των παραπάνω, και έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19 του Συντάγµατος,
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2. Το ν.3115/2003 «Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ

Α΄

47/2003), όπως ισχύει,
3. Το ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της
τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136/10.07.2008), όπως ισχύει,
4. Τις διατάξεις του Κανονισµού για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών (υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄2715/17.11.2011),
5. Το ν.3051/2002 «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και
συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις»
(ΦΕΚ Α’ 220/2002), όπως ισχύει,
6. Το ν. 4055/2012 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως ισχύει,
και ιδίως τα άρθρα 61 και 110 παρ. 12 αυτού,
7. Την υπ’ αριθµ. 97Α/2012 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της Α∆ΑΕ
44/31-10-2003 Απόφασης της Α∆ΑΕ “Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής
∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε.) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως
ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-05-2012),
8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 44/31.10.2003 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
(Α.∆.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β’ 1642/7.11.2003), όπως ισχύει,
9. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος, περί δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης του
διοικουµένου,
10. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης –
Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 47/2015),
11. Τη διάταξη του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015 (ΦΕΚ Α’ 133/2015) «Αδειοδότηση
παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης Ίδρυση συνδεδεµένης µε την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου
επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της
Επικοινωνιακής ∆ιπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας

και

Μητρώου

Επιχειρήσεων

Ηλεκτρονικών

Μέσων

Ενηµέρωσης

-

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις»,
12. Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό Μητρώο
Επιτελικών Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα
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αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και
αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και άλλες διατάξεις»,
13. Την υπ’ αριθµ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής
∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,
14. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τρίτου του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2016),
15. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 22/10-03-2015 Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση
του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «………..», όπως αυτή εγκρίθηκε µε την
υπ’ αριθµ. 50/2015 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε.,
16. Την υπ’ αριθµ. 59/2016 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. σχετικά µε τη διενέργεια τακτικού ελέγχου
στην εταιρεία «………..»,
17. Την υπ’ αριθµ. 129/2016 Απόφαση του Προέδρου της Α.∆.Α.Ε. σχετικά µε τη σύσταση της
Οµάδας Ελέγχου για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «……...»,
18. το Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «……….»,
µε αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 101/06-06-2016,
19. το Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «……….»,
µε αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 116/21-06-2016,
20. την από 08.11.2016 «Έκθεση ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας ……….» µε τα σχετικά αυτής,
21. Την υπ’ αριθµ. 300/2016 Εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε.,
22. Το πρακτικό της από 7 ∆εκεµβρίου 2016 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε.,
23. Την υπ’ αριθµ. 364/2016 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. περί έγκρισης της ως άνω από 08-11-2016
Έκθεσης διενέργειας τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «…………….», η οποία παραδόθηκε
στην εταιρεία «……….», µετά της οικείας έκθεσης ελέγχου, συνηµµένα στην υπ’ αριθµ.
πρωτ. Α∆ΑΕ 420/13-02-2017 επιστολή της Α.∆.Α.Ε., όπως προκύπτει από την υπ’ αριθµ.
πρωτ. Α∆ΑΕ 581/23-02-2017 Απόδειξη παράδοσης – παραλαβής,
24. Την υπ’ αριθµ. 221/2017 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε.,
25. Το πρακτικό της από 7 Ιουνίου 2017 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε.,
26. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,

Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΑΕ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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την κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «…………..», ενώπιον της Ολοµέλειας
της Α.∆.Α.Ε., την 28η Ιουνίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 µ.µ., στην έδρα της
Α.∆.Α.Ε., Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι, µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παράβασης της
υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου
των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β΄2715/17-11-2011), σύµφωνα µε τις αποκλίσεις που
προσδιορίζονται στην εγκεκριµένη µε την υπ’ αριθµ. 50/2015 απόφαση της Α.∆.Α.Ε. Πολιτική
Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως αυτές
αναφέρονται στην από 8 Νοεµβρίου 2016 Έκθεση ∆ιενέργειας τακτικού Ελέγχου στην εν λόγω
εταιρεία, αναφορικά µε την εφαρµογή της Πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των
επικοινωνιών και όπως αυτές αναλυτικά εκτίθενται ανωτέρω στο σηµείο Γ της παρούσας.
Εισηγητής για την εν λόγω υπόθεση ορίζεται το τακτικό µέλος της Α.∆.Α.Ε., κ. Παναγιώτης
Ριζοµυλιώτης.
Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία «……….» µε ∆ικαστικό Επιµελητή.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 7 Ιουνίου 2017.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ζαµπίρας

